
Caixa Geral de Depósitos – Anunciado o despedimento de 

2.500 bancários e o fecho de 300 balcões 

 

 

 

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) é o único banco público a operar 
em Portugal. 

No final de DEZ.2015, em Portugal, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) 
tinha: 

 8.410 trabalhadores, com 764 agências. 

 uma  posição dominante nos depósitos de clientes (28% da quota 
de mercado) e 

 17,5% de quota de crédito a empresas (NOV.2015), evidenciando 
o apoio da CGD ao investimento produtivo às empresas 
portuguesas, em especial às Micro e PME’s. 

 
A actividade internacional apresentou um contributo de 390,4 M€ para o resultado bruto de exploração do 
Grupo (+16,8%). Em termos de resultado líquido, destacam-se os contributos dos bancos do Grupo em Macau, 
França, Espanha e Angola. 
Em Espanha, o Banco Caixa Geral (BCG) superou todos os objectivos

1
 consignados no plano de reestruturação 

acordado pelo Grupo com a DGComp (Direcção da Concorrência da Comissão Europeia), o que permitiria 
assegurar a continuidade da presença de um banco do Grupo CGD no mercado espanhol.  

 

O governo do PS anunciou, como uma vitória, o resultado das negociações com a Comissão Europeia, 

relativamente à recapitalização da CGD com dinheiros públicos e ao “plano de reestruturação” 

associado. 

Além do PS, todos os partidos políticos que o apoiam na Assembleia da República (PCP, BE e Verdes) 

consideram muito positivo que o Governo (do PS) tenha conseguido: 

 convencer Bruxelas que a recapitalização da CGD não seja considerada uma ajuda de Estado (o 

que agravaria o défice)  e 

 manter a CGD, como banco público, evitando a sua privatização,   

assegurando assim o interesse público. 

Recapitalização pública… feita no interesse de quem? Do interesse público ou do interesse 

privado?  

O plano de recapitalização prevê, nomeadamente: 

▶ a entrada de € 2.700 milhões de capitais públicos e a emissão de € 1.000 milhões de 

“instrumentos de dívida com elevado grau de subordinação” a colocar junto de investidores 

institucionais privados (Fundos e Bancos); 

▶ a nomeação de uma Administração executiva constituída por ex-quadros do BPI (banco privado 

de capitais angolanos detidos pela família do presidente de Angola e pelo banco espanhol “La 

Caixa”), complementada por um conjunto de administradores não executivos (“consultivos”) da 

CGD, constituídos por, imagine-se (!), administradores executivos de empresas clientes do 

                                                           

1 De referir que os resultados líquidos positivos obtidos pelo Banco Caixa Geral (BCG), que atingiram 25,3 Milhões 

de euros, correspondem a um aumento de 25,7% face ao período homólogo de 2014. 

 



banco público, nomeadamente da Sonae, da Renova, da Sogrape, da Partex, do Grupo PSA, do 

Grupo Porto Bay, e do Fundo Magnum (a CGD tem unidades de participação), cujos interesses 

são claramente conflituantes com os do Banco. Assim, em nome do interesse público, está-se a 

desvirtuar, adulterar e fazer o contrário da finalidade do interesse invocado. 

O Plano de “reestruturação” pretende que: 

▶ em Portugal, se fechem 300 balcões e se reduzam 2.500 postos de trabalho, o que significa 

despedimentos sob a capa de “rescisões amigáveis” ou de “reformas antecipadas”; 

▶ em Espanha, e por exigência da Comissão Europeia, a CGD abandone o mercado espanhol, 

fechando as 110 agências e despedindo os actuais 521 trabalhadores.  

A defesa da finalidade pública da CGD é incompatível com os representantes do capital 

financeiro na sua gestão  

Pode-se falar de vitória, quando o resultado das negociações com a Comissão Europeia se traduz na 

redução forçada da actividade do banco público, no fecho compulsivo de 300 balcões e no 

despedimento de 2.500 bancários ? 

Pode-se falar de vitória, quando se abre a porta à entrada de dinheiro dos privados na CGD, fazendo 

desta entrada uma condição para efeitos do défice? Expliquemo-nos: a entrada dos € 2.700 milhões de 

capitais públicos e o seu impacto no défice, dependerá da capacidade do Estado / CGD conseguirem 

colocar 500 milhões (metade dos 1.000 milhões da dívida altamente subordinada) junto de Fundos e 

Bancos privados. Não se verificando essa colocação, o dinheiro público da recapitalização será 

considerado uma “ajuda de Estado” e passará a contar para o défice. Esta é a razão que faz suscitar 

tantas dúvidas à agência de “rating” DBRS: 

“Até conseguirmos avaliar esse apetite dos investidores, será difícil avaliar o impacto para as 

contas públicas” (Fonte: DBRS) 

Acresce que a actividade da CGD passará, depois desta recapitalização, a ser administrada e escrutinada 

por privados, com dinheiros públicos. A privatização da gestão, dispensou a privatização do capital. 

O que irão fazer os deputados da maioria parlamentar (PS, BE, PCP e Verdes)? 

O que se espera dos deputados do PS, do PCP, do BE e dos Verdes, é que defendam a CGD como banco 

efectivamente público (e não aparentemente público) e proponham a nomeação de uma Administração 

comprometida com o interesse público e não com o capital financeiro e os grandes interesses privados! 

Pode um banco público assegurar a defesa do interesse das populações e os objectivos estratégicos de 

financiamento da economia (subordinados ao interesse público), sendo gerido por representantes do 

capital financeiro e dos grandes interesses privados? 

Fechar 300 balcões (incluído 110 agências em Espanha) e despedir 2.500 bancários, é a negação e o 

contrário da defesa do interesse público. 

O que se espera dos deputados do PS, do BE, do PCP e dos Verdes, em maioria na Assembleia da 

República, é que rejeitem o plano (em curso) de desmantelamento público da CGD (eufemisticamente 

chamado de “reestruturação”) e impeçam qualquer despedimento. 

Pedro Nunes 


